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সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিযন্ জগতসমূহহর প্রযতপালক। আম্মাবাদ… 

শায়খুল ইসলাম ইবহন্ তাইযময়া রহ. এর একযি বক্তবয বযণিত হহয়হে, িার যববরণ 

যন্ম্নরূপ: 

“হি সমস্ত প্রকাশয কাজ কুফর হয়- যিমন্ প্রযতমাহক যসজদাহ করা, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামহক গাযল যদওয়া বা এজাতীয় কাজগুহলা- 

(এগুহলার কুফর হবার কারণ হল) তার কারণ হল, তার মহযয অযন্বািিভাহব 

আভযন্তরীণ কুফরও যবদযমান্ থাহক। অন্যথায় িযদ যহর যন্ওয়া হয় যি, যস মূযতির 

সামহন্ যসজদাহ কহরহে, যকন্তু মহন্ মহন্ তাহক যসজদাহ করার ইচ্ছা কহরযন্, বরং 

মহন্ মহন্ আল্লাহহকই যসজদাহ করার ইচ্ছা কহরহে, তাহহল এিা কুফর হহব ন্া। 

কখহন্া কখহন্া এিা মুবাহও হহত পাহর, িখন্ যস মুশযরকহদর মাহে থাহক আর 

তাহদর কারহণ যন্হজর জাহন্র বযাপাহর আশঙ্কা কহর। ফহল বাযহযক কাজযি তাহদর 

মত কহর, যকন্তু অন্তহর আল্লাহর জন্য যসজদাহ করারই ইচ্ছা কহর। যিমন্- উহল্লখ 

করা হয় যি, মুসযলমহদর কযতপয় আহলম এবং আহহল যকতাবহদর কযতপয় 

আহলম একদল মুশযরহকর যন্কি এিা কহরযেহলন্। তারপর সুহিাগ বুহে 

তাহদরহক ইসলাহমর দাওয়াত যদহল তারা ইসলাম গ্রহণ কহর যন্য়। যকন্তু তারা 

প্রথহমই তাহদর যবরুহে ঘৃণা প্রকাশ কহরন্যন্।” (বক্তবযযি যশষ হল) (মাজমু আল 

ফাতাওয়া-১৪/১২০) 

কযতপয় প্রবযৃি পূজারী এ বক্তবযযির কারহণ যন্হম্নর চারযি মাসআলার মহযয 

সংশয়গ্রস্ত হহয় পহেহে: 

প্রথম মাসআলা: কুফযরর জন্য (কুফযর কাজহক) হালাল মহন্ করাহক শতি করা। 

যিতীয় মাসআলা: কুফযরর জন্য কুফহরর ইচ্ছা থাকাহক শতি করা। 

তৃতীয় মাসআলা: কথা বা প্রকাশয কাজ সত্ত্বাগতভাহব কুফর ন্য়, বরং এিা 

অভযন্তরীন্ কুফযরর দযলল। 
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চতুথি মাসআলা: মাসলাহাহতর জন্য কুফযর জাহয়ি হহয় িাওয়া। 

এই সংশয়গুহলার উির দুই পেযতহত যদয়া হহব। একযি সংযিপ্ত, আহরকযি 

যবস্তাযরত। 

প্রথম উির: 

মান্ুহষর কথাবাতিা দযলল ন্য়; বরং তার (কথার) জন্যই দযলহলর প্রহয়াজন্ হয়। 

তাই যিহকান্ মাসআলায় শুযু একজন্ আযলহমর কথাই দযলল ন্য়। বরং প্রহতযকযি 

কথার জন্যই শরয়ী প্রমাহণর প্রহয়াজন্ হয়। িযদ প্রমাণ পাওয়া িায়, তহব গ্রহণ 

করা হহব। অন্যথায় যি প্রমাণ আন্হত পাহর তার কথাই গ্রহণহিাগয। 

িযদও শাইখুল ইসলাহমর এই বক্তবয প্রবৃযি পূজারীহদর এই মাসআলাগুহলা বুোয় 

ন্া, তথাযপ িযদ আমরা যবতহকির খাযতহর যমহন্ যন্ই যি, শায়হখর বক্তবয এই 

মাসআলাগুহলা বুযেহয়হে, তাহহল আমরা এর উিহর বলহবা: 

কুফহরর জন্য হালাল মহন্ করা বা কুফহরর ইচ্ছা করা শতি ন্া হওয়ার বযাপাহর 

স্বয়ং শায়হখরই অহন্ক বক্তবয ও আহলাচন্া রহয়হে, যিগুহলার িারা এর খণ্ডন্ 

হহয় িায়। যিগুহলা যতযন্ তার অন্যান্য অহন্ক যকতাহবই প্রকাশয ও শযক্তশালী 

দযলল যদহয় প্রমাযণত কহরহেন্। 

যিতীয় উির: এসকল সংযিপ্ত ও অস্পষ্ট বক্তবযগুহলার সবহচহয় যবযশ সাদৃশয হল 

শরীয়হতর মুতাশাযবহ বণিন্াগুহলার সাহথ। আর শরীয়হতর মুতাশাযবহ 

বণিন্াগুহলাহক তার মুহকাম বণিন্াগুহলার যদহক যফরাহন্া হয়। িাহত মুহকাহমর 

মাযযহম মুতাশাযবহহর উহেশয স্পষ্ট হহয় িায়। কারণ, িযদ শরীয়হতর এহককযি 

বণিন্াহক পৃথক পৃথকভাহব যদখা হয়, তার বযাখযাকারী বণিন্াগুহলার যদহক ন্া 

তাকাহন্া হয়, তাহহল এিা হহব প্রবৃযির অন্ুসরণ এবং এিা বাযতহলর যদহক যন্হয় 

িাহব। 
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বযণিত এই মূলন্ীযতযি শরয়ী বণিন্ার যিহে প্রহিাজয, িার মহযয যকান্ যরহণর ভ্রাযন্ত 

আসহত পাহর ন্া। তাহহল মান্ুহষর বক্তবয- িার মহযয যবযভন্ন প্রকার ভুল-ভ্রাযন্ত 

থাকহত পাহর, যসগুহলার যিহে এই মূলন্ীযত কতিা কযিন্ভাহব প্রহিাজয হহব?! 

একারহণ অবশযই অবশযই শায়হখর একযি বক্তবযহক আহরকযি বক্তহবযর সাহথ 

যমলাহত হহব এবং যতযন্ এখাহন্ যিিা সংহিহপ বহলহেন্, যসিাহক অন্যান্য 

যকতাহব যি বযাখযা কহরহেন্ তার আহলাহকই বযাখযা করহত হহব। 

তৃতীয় উির: যকান্ আহলম যি সমস্ত মাসআলা প্রাসযিক যহসাহব বা তহকির 

খাযতহর বা প্রযতপিহক োে যদওয়ার জন্য বা সামযয়কভাহব যমহন্ যন্হয় উহল্লখ 

কহরন্, মূল উহেশয যহসাহব ন্য়; যসগুহলাহক উক্ত আহলহমর মািহাব যহসাহব যরা 

িায় ন্া। 

শায়খ রহ. উহল্লযখত বক্তবযযি যকান্ একযি আয়াহতর তাফসীহরর মহযয প্রাসযিক 

যহসাহব, সামযয়কভাহব যমহন্ যন্হয় উহল্লখ কহরহেন্, মূল উহেশয যহসাহব ন্য়। 

তাহহল এই প্রাসযিক বক্তবযহক যকভহব যসই বক্তহবযর যবরুহে দাাঁে করাহন্া িায়, 

যিিাহক যতযন্ তার ‘আল ঈমান্’ ও ‘আসসাযরম’ যকতাবিহয় মুরযজআ, আশাইরা 

ও অন্যান্য ভ্রান্ত মতাদশিীহদর জবাহব অহন্ক দযলল-প্রমাহণর মাযযহম মূলন্ীযত 

যহসাহব সাবযস্ত কহরহেন্?!!!  

যিতীয় পেযত: 

এই উিরযি কহয়কভাহব যদওয়া িায়: 

প্রথম উির: হালাল মহন্ করা প্রসহি। শায়খ রহ. যতা এখাহন্ হালাল মহন্ করার 

কথা আহদৌ উহল্লখ কহরন্যন্। সুতরাং এ সংশয়যির যকান্ যভযিই থাকল ন্া। তহব 

এই সংশয়যি এহসহে শায়হখর বক্তবয-“ তার কারণ হল, তার মহযয অযন্বািিভাহব 

যভতরগত (অভযন্তরীণ) কুফরও যবদযমান্ থাহক” এর যথহক। যকন্তু এ কথাযি 

যকান্ভাহবই হালাল মহন্ করা বুোয় ন্া। িার আহলাচন্া সামহন্ আসহব 

ইন্শাআল্লাহ। 
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যিতীয় উির: ‘অযন্বািিভাহব থাকা’ কথাযি বুোয়: প্রকাশয অবস্থা আভযন্তরীণ 

অবস্থা যথহক পৃথক হয় ন্া। তাই শায়হখর বক্তবয- “হিসমস্ত প্রকাশয কাজ কুফর 

হয়- যিমন্ প্রযতমাহক যসজদাহ করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়া 

সাল্লামহক গাযল যদওয়া বা এজাতীয় কাজগুহলা- তার কারণ হল, তার মহযয 

অযন্বািিভাহব যভতহরর কুফরও যবদযমান্ থাহক” িথাথিই, িা তার অন্যান্য 

বক্তবযগুহলার সাহথও সামঞ্জসযপূণি হয়। 

শায়খ রহ. অহন্ক স্থাহন্ প্রকাশয ও অভযন্তর এর মহযয যি সম্পহকির কথা বহলহেন্ 

– যসিা যি বুেহব, যস শায়খ রহ. এর এই বক্তবযযিও বুেহব। যতযন্ এখাহন্ 

বলহেন্: প্রকাশয কুফরী কথা ও কাহজর িারা আভযন্তরীণ কুফরও আবশযক হয়। 

একযি আহরকযি যথহক আবশযকীয়ভাহবই বুো িায়, পৃথক করার যকান্ সুহিাগ 

যন্ই। যকন্তু তাকফীহরর যভযি হল শুযু কথা ও কাজ। যবশ্বাস ও অন্তহরর কাজ ন্য়। 

তহব প্রকাশয কুফহরর িারা আভযন্তরীণ কুফরও আবশযক হয়। 

অতএব, যতযন্ কথা বা কাহজর কারহণ তাকফীর করার জন্য আভযন্তরীণ বা 

যভতরগত কুফর যবদযমান্ থাকাহক শতি কহরন্ যন্; বরং প্রকাশয কুফহরর সাহথ 

আভযন্তরীণ কুফহরর আবশযকীয় যিাগসূে প্রমাণ কহরহেন্। 

তার এই বক্তবয আর মুরযজআহদর বক্তবয- কখহন্া যকউ আল্লাহ ও রাসূলহক 

(সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়া সাল্লাম) গাযল যদয়, তথাযপ যস অভযন্তরীণভাহব মুযমন্ 

থাহক- এর মাহে পাথিকয রহয়হে। কারণ মুরযজআরা প্রকাশয কুফহরর কারহণ 

আভযন্তরীণ কুফরহক আবশযক মহন্ কহর ন্া। তাহহল যকাথায় তাহদর বক্তবয আর 

যকাথায় শায়হখর বক্তবয??!! 

তৃতীয় উির: কুফহরর ইচ্ছা করা প্রসহি। শায়খ রহ. এখাহন্ (কাহজর যপেহন্) 

কুফহরর ইচ্ছা করাহক শতি কহরন্যন্। বরং কাহজর ইচ্ছা করার শতি কহরহেন্। দুই 

যবষহয়র মাহে পাথিকয রহয়হে। তাই যি কুফরী কথা বা কাহজর ইচ্ছা করহব, তাহক 

প্রকাশয ও আভযন্তরীণভাহব কাহফর আখযা যদওয়া হহব। িযদও কুফহরর, তথা 
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কাহফর হওয়ার ইচ্ছা ন্া করুক ন্া যকন্। যিমন্িা শায়খ রহ. প্রমাযণত কহরহেন্ 

এবং সামহন্ও আহলাচন্ায় আসহব ইন্শাআল্লাহ। 

তাই এখাহন্ যতযন্ হুকুম আহরাহপর জন্য ‘সবাব’বা কারণ যবদযমান্ থাকাহক শতি 

কহরহেন্। আর এখাহন্ সবাব হল কাহজর ইচ্ছা করা। আর কুফর হল তার হুকুম। 

মুকাল্লাফ (শরীয়হতর আওতাভূক্ত বযযক্ত) যথহক িখন্ সবাব পাওয়া িায়, তখন্ 

হুকুম আহরাহপর দাযয়ত্ব হল শরীয়ত প্রহণতার, মুকাল্লাহফর ন্য়। তাই যস একথা 

বলহত পারহব ন্া যি, আযম এই সবাহবর িারা এই হুকুহমর ইচ্ছা কযরযন্(অথিাৎ 

আযম এই সবাবযি সংগযিত করার িারা এই হুকুমযি কািিকরার ইচ্ছা কযরযন্ -

অন্ুবাদক) বরং িখন্ই কুফরী কথা বা কাহজর ইচ্ছা পাওয়া িাহব, তখন্ই তার 

উপর কুফহরর হুকুম আহরাপ করা হহব। 

চতুথি উির: শায়খ রহ. এখাহন্ ইচ্ছা ন্া থাকার উদাহরণ যদহয়হেন্ তার এই কথার 

িারা- “িযদ যহর যন্ওয়া হয় যি, যস মূযতির সামহন্ যসজদাহ কহরহে, যকন্তু মহন্ 

মহন্ তাহক যসজদাহ করার ইচ্ছা কহরযন্, বরং মহন্ মহন্ আল্লাহহকই যসজদাহ 

করার ইচ্ছা কহরহে, তাহহল এিা কুফর হহব ন্া। কখহন্া কখহন্া এিা মুবাহও হহত 

পাহর, িখন্ যস মুশযরকহদর মাহে থাহক আর তাহদর কারহণ যন্হজর জাহন্র 

বযাপাহর আশঙ্কা কহর। ফহল বাযহযক কাজযি তাহদর মত কহর, যকন্তু অন্তহর 

আল্লাহর জন্য যসজদাহ করারই ইচ্ছা কহর।” এহত কতগুহলা যবষয় লিণীয়: 

প্রথমত: তার কথা– “িযদ যহর যন্ওয়া হয়”-, তাহহল এিা সামযয়কভাহব যমহন্ 

যন্ওয়া বক্তবয, যস্থর বক্তবয ন্য়। উভয়যির মাহে যবশাল বযবযান্। কারণ অহন্ক 

সময় আহলম অসম্ভব বস্তুহকও সামযয়কভাহব যমহন্ যন্হয় তার উপর হুকুম আহরাপ 

কহর, সামযয়ক োে যদওয়ার জন্য বা স্পষ্ট করার জন্য। 

যিতীয়ত: “আর মহন্ মহন্ তার জন্য যসজদাহ করার ইচ্ছা কহরযন্”– তাহহল 

এখাহন্ যস কাহজরই ইচ্ছা কহরযন্, যিিা তাকফীহরর যভযি ও কারণ। সুতরাং যস 

ঐ বযযক্তর মত, যি বহলযেল: “আপযন্ আমার বান্দা আর আযম আপন্ার রব।” 

যস এখাহন্ এই কথাযি বলারই ইচ্ছা কহরযন্। এই দুই অবস্থার যকান্ অবস্থায়ই 
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তাকফীর করা হহব ন্া। কারণ, উভয়যিহত সবাহবর সাহথ হুকুম িুক্ত করার মহযয 

প্রযতবন্ধকতা পাওয়া যগহে। কারণ প্রথমজন্হক বলপ্রহয়াগ করা হহয়হে আর 

যিতীয়জন্ ভুলকারী। আর উভয়যিই তাকফীহরর জন্য প্রযতবন্ধক। 

তৃতীয়ত: তার কথা-“কখহন্া কখহন্া এিা মুবাহও হয়”– এিা পূহবি আহলাযচত 

কথাযিই বুোয়। অথিাৎ তার এ কাজযি প্রকাশযভাহব কুফর। তহব একিা 

প্রযতবন্ধকতা, তথা বলপ্রহয়াগ থাকার কারহণ সবাহবর সাহথ হুকুমযি িুক্ত হয়যন্। 

পঞ্চম উির: পূহবিাক্ত সকল আহলাচন্াগুহলা যথহক এিাই স্পষ্ট হয় যি, শায়হখর 

এই বক্তবযযি তার অন্যান্য বক্তবযসমূহহর সাহথ সামঞ্জসযপূণিই, যিখাহন্ যতযন্ 

প্রকাশয ও অভযন্তহরর মাহে আবশযকীয় যিাগসূে থাকার বহলহেন্ এবং আহরা 

বহলহেন্ যি: যি যকান্ প্রকাশয কুফরী কথা বা কাজ কহর, তাহক প্রকাশয ও 

অভযন্তরীণভাহব কাহফর আখযাযয়ত করা হহব। তহব িযদ এমন্ যকান্ প্রযতবন্ধক 

পাওয়া িায়, িা সবাহবর সাহথ হুকুম িুক্ত হহত বাাঁযা যদয়, তাহহল যভন্ন কথা। 

তাহহল তার যন্কি লিণীয় যবষয় হল প্রকাশয অবস্থা এবং এিাই তাকফীহরর 

যভযি। পিান্তহর মুরযজআহদর যন্কি লিণীয় যবষয় হল: অভযন্তর। আর তারা এ 

বযাপাহর বহু হিবরল কথা বহলহে, িার পযরমাণ যকবল আল্লাহই জাহন্ন্। 

ষষ্ঠ উির: মাসলাহাহতর জন্য কুফরী করা প্রসহি। এিা আহদৌ শায়খুল ইসলাহমর 

কথা যথহক বুো িায় ন্া। এিা যন্তান্তই ভ্রান্ত বুে। এই বুহের ভ্রাযন্ত বুো িায় শায়খ 

রহ. এর এই বক্তবয যথহক- “কখহন্া কখহন্া এিা মুবাহও হহত পাহর, িখন্ যস 

মুশযরকহদর মাহে থাহক আর তাহদর কারহণ যন্হজর জাহন্র বযাপাহর আশঙ্কা 

কহর। ফহল বাযহযক কাজযি তাহদর মত কহর-”। 

এিা হল বলপ্রহয়াগ। আর বলপ্রহয়াগ তাকফীহরর জন্য প্রযতবন্ধক হওয়া সকল 

উলামাহয় যকরাহমর যন্কি স্বীকৃত। তহব তারা বলপ্রহয়াহগর যবযভন্ন সূরত যন্হয় 

মতযবহরায কহরহেন্। মাজমুউল ফাতাওয়ার খ–৭, পৃষ্ঠা-২১৯ এ স্বয়ং শায়হখর 

বক্তবযই এিা স্পষ্ট কহর। বক্তবযযি যন্ম্নরূপ: 
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“এজন্য প্রকাশয কথাই ঈমান্, যিিা বযতীত বান্দার যকান্ মুযক্ত যন্ই। িা পূবিবতিী-

পরবতিী সকল পূবিসূরী ও উিরসূরীহগর যন্কি স্বীকৃত। একমাে জাহযময়া ও তাহদর 

অন্ুসারীরা বযযতত। কারণ িযদ যমহন্ যন্ওয়া হয় যস মা’িুর, যবাবা হওয়ার কারহণ 

বা এমন্ যলাকহদর ভহয়র কারহণ, িাহদর সামহন্ ইসলাম প্রকাশ করহল তারা তার 

উপর যন্িিাতন্ করহব, যসহিহেও এিা সম্ভব যি যস অন্তহর ঈমান্ যরহখ মুহখ 

যকান্ কথা বলহব ন্া। যিমন্, যি বযযক্তহক কুফরী কাযলমা উচ্চারণ করার জন্য 

বলপ্রহয়াগ করা হহয়হে। আল্লাহ তা’আলা বহলন্: 

حا بِالْكُْفِر   را لاِكْن ماْن شا ْن أُْكِرها واقالُْبُه ُمْطماِئَنٌّ بِاْْلِيمااِن وا ْ  إَِّلا ما لاهْْيِ ْدًرا فاعا صا
ِظيمٌّ  ابٌّ عا لاُهْم عاذا ِ وا بٌّ ِمنا اّلَلا  غاضا

“অবশয যস ন্য়, িাহক কুফযরর জন্য বাযয করা হহয়হে, যকন্তু তার অন্তর ঈমাহন্ 

যস্থর বরং যি কুফযরর জন্য যন্জ হৃদয় খুহল যদহয়হে, এরূপ যলাহকর উপর আল্লাহর 

পি যথহক গিব এবং তাহদর জন্য আহে মহা শাযস্ত।” 

জাহযময়া ও তাহদর অন্ুসারীহদর মত ভ্রান্ত হওয়ার বযাপাহর এ আয়াতযি একযি 

দযলল। কারণ যি ই কুফরী কথা উচ্চারণ কহর তাহকই কাহফরহদর মত শাযস্তর 

যমযকর আওতাভূক্ত করা হহয়হে। শুযুমাে িাহক (উচ্চারণ করহত) বাযয করা হয়, 

যকন্তু তার অন্তর ঈমাহন্ যস্থর থাহক যস বযযতত। 

িযদ বলা হয়, আল্লাহ তা’আলা যতা বহলহেন্: ْدًرا حا بِالْكُْفِر صا را لاِكْن ماْن شا  وا
“বরং যি কুফযরর জন্য যন্জ হৃদয় খুহল যদহয়হে” (অথিাৎ আন্তযরকভাহব কুফরী 

কহরহে)। 

উিহর বলা হহব, এিা পূহবির কথার মতই। কারণ যি বলপ্রহয়াগ োো কুফরী কহর, 

যসই কুফযরর জন্য যন্জ হৃদয় খুহল যদহয়হে। অন্যথায় আয়াহতর প্রথম অংশ যশহষর 

অংহশর সাহথ সাংঘযষিক হহয় িাহব। িযদ “হি কুফরী কহরহে” িারা ‘হি কুফযরর 

জন্য যন্জ হৃদয় খুহল যদহয়হে’ই উহেশয হত, তাহহল শুযু মুকরাহ, তথা 
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বলপ্রহয়াগকৃতহক পৃথক করা হত ন্া। বরং অবশযই অবশযই মুকরাহ এবং মুকরাহ 

োো যি কুফযরর জন্য যন্জ হৃদয় খুহল যদহয়হে, তাহকও পৃথক করহত হত। 

িখন্ যকউ যসচ্ছায় কুফরী কথা উচ্চারণ করল, তখন্ অবশযই অবশযই যস যন্জ 

হৃদয় কুফযরর জন্য খুহল যদহয়হে। 

এিাই কুফর। আল্লাহ তা’আলার যন্হমাক্ত বাণীও এিা প্রমাণ কহর- 

  ْ َالا عالاهْْيِ اْن ُتنا ُر الْمُناافُِقونا أ ُئُهْم بِماا ِِف قُلُوبِِهْم قُِل اْستاْهِزُئوا  ياْحذا َبِ ةٌّ ُتنا ُسورا
ُرونا  تاْحذا ا  ما ُمْخِرجٌّ  ا  اّلَلا ناُخوُض   (৬৪) إَِنا  كَُناا  إِنَاماا  لاياُقولَُنا   ْ ُ أالهَْتا سا لاِئْن  وا

تاْستاْهِزُئونا  كُْنُتْم  ُسولِِه  وارا واآيااتِِه   ِ ابِاّلَلا أ قُْل  ُب  قاْد ّلا   (৬৫) وانالْعا تاْعتاِذُروا 
اانُوا  ائِفاًة بِأانَاُهْم ك ْب طا َذِ ائِفاٍة ِمْنكُْم نُعا ْن طا إِيماانِكُْم إِْن ناْعُف عا كافاْرُتْم باْعدا 

 (৬৬) ُمْجِرِميا 

“তারা বহলহে যি, আমরা অন্তহরর যবশ্বাস োো, শুযু মুহখ কুফরী কথা বহলযে, 

আমরা মজা ও যকৌতুক করযেলাম… তা সহত্ত্বও আল্লাহ তা’আলা জান্াহলন্ যি, 

তারা ঈমাহন্র পর কুফরী কহরহে এবং আহরা স্পষ্ট করহলন্ যি, আল্লাহর 

আয়াতসমূহ যন্হয় িাট্টা করা কুফর এবং এিা এমন্ বযযক্ত যথহকই হহত পাহর, িার 

অন্তর এই কথার প্রযত সম্প্রসাযরত হহয়হে। িযদ তার অন্তহর ঈমান্ থাকত, তাহহল 

অবশযই তা তাহক এ কথা বলহত বাযা যদত।” 

আমাহদর আহলাচয বক্তহবয শায়হখর যক উহেশয তার বযাখযা পাওয়া িায় তার এই 

বণিন্ায়। এহত একথাও রহয়হে যি, একজন্ মুসযলমহক যকান্ যরহণর কুফযরর 

বযাপাহরই মা’িুর যর হহব ন্া। চাই যমৌযখক কুফযর যহাক বা আমযল কুফযর যহাক। 

তহব শুযু বলপ্রহয়াগ পাওয়া যগহল এর বযযতক্রম। এোো প্রকাশয ও অভযন্তহরর 

মাহে সম্পকি থাকার বযাখযা এমন্ভাহব করা হহয়হে যিমন্িা মুরযজআরা মাহন্ ন্া। 
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সপ্তম উির: শায়খুল ইসলাহমর অন্যান্য বক্তবয ও আহলাচন্াগুহলা এই যবষয়িাহক 

আহরা যবযশ স্পষ্ট কহর যদয়। িার পহর আর যকান্ অস্পষ্টতাই বাযক থাহক ন্া। 

তার কহয়কযি এখাহন্ যপশ করা হল: 

যতযন্ আস-সাযরমুল মাসলুল খ–৩, পৃষ্ঠা-৯৭৬ এ বহলন্: 

যবদ্রুপকারীহদর বযাপাহর আল্লাহ তা’আলা বহলহেন্:  ّلا تاْعتاِذُروا قاْد كافاْرُتْم
 এহত একথা স্পষ্ট কহর যদহয়হেন্ যি, তারা শুযু কথার কারহণই باْعدا إِيماانِكُْم 

কাহফর, িযদও অন্তহর তা সযিক হওয়ার আযকদা রাহখ ন্া। এযি একযি যবস্তৃত 

অযযায়। এর মহযয কারণ যসিাই, িা ইযতপূহবি আহলাযচত হহয়হে। তথা অন্তহরর 

যবশ্বাস অবশযই এমন্ যকান্ কথা বলহত বা কাজ করহত বাযা যদহব, িার মহযয যহয় 

করা ও িাট্টা করা আহে। এমযন্ভাহব তা (অন্তহর যবশ্বাস) ভালবাসা ও মহত্ব 

থাকাহকও আবশযক কহর। যবশ্বাস থাকার আবশযকীয় দাযব হল এিা থাকা আর 

ওিা ন্া থাকা। সমস্ত সৃযষ্টজীহবর যিহেই আল্লাহ তা’আলার এই যবযান্ চহল 

আসহে। যিমযন্ভাহব যিহকান্ যবষহয়র স্বপি স্বাদ পাওয়া আর যবপহি িন্ত্রণা 

পাওয়া একযি সাযারণ রীযত। সুতরাং িখন্ হুকুম পাওয়া িায়যন্, তখন্ 

আবশযকীয়ভাহব এিাই যহর যন্হত হহব যি, ইল্লত (কারণ)ও পাওয়া িায়যন্। িখন্ 

যবপরীত বস্তু পাওয়া িাহব, তখন্ আবশযকীয়ভাহবই অপর যবপরীত বস্তু ন্া পাওয়া 

িাওয়াহক যহর যন্হত হহব। সুতরাং যি কথা বা কাহজর মহযয িাট্টা বা তাযচ্ছলয 

আহে, তা স্বাথিক যবশ্বাস, আন্ুগতয ও আত্মসমপিণ ন্া থাকাহক আবশযক কহর। 

যতযন্ খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-৯৫৫ এ আহরা বহলন্: আল্লাহ ও তার রাসূলহক গাযল যদওয়া 

প্রকাশয ও আভযন্তরীণ কুফর। চাই গাযল দান্কারী এিাহক হারাম বহল যবশ্বাস 

করুক অথবা হালাল বহল যবশ্বাস করুক অথবা যকান্ যবশ্বাসই ন্া থাকুক। এিা 

ফুকাহাহয় যকরাম ও সমস্ত আহলুস সুন্নাহর মািহাব, িাহদর মহত ঈমান্ কথা ও 

কাহজর ন্াম। 
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ইমাম আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবহন্ ইবরাযহম আলহান্িালী, যিযন্ ইবহন্ রাহওয়াই 

ন্াহম পযরযচত এবং ইমাম শাযফয়ী ও আহমাহদর সমপিিাহয়র একজন্ ইমাম, যতযন্ 

বহলন্: সমস্ত মুসযলমগণ এ বযাপাহর ঐকযমতয যপাষণ কহরহেন্ যি, যি আল্লাহহক 

গাযল যদয় বা তাাঁর রাসূলহক গাযল যদয় বা আল্লাহর অবতীণি যকান্ যবষহয়র যবপহি 

কথা বহল বা যকান্ ন্বীহদর মযয যথহক যকান্ ন্বীহক হতযা কহর, যস এ কাহজর 

কারহণই কাহফর। িযদও মুহখ আল্লাহর অবতীণি সকল যবযান্হক স্বীকার করুক ন্া 

যকন্। 

যতযন্ খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-৯৭৫ এ আহরা বহলন্: 

সুতরাং যিই  যকান্ প্রহয়াজন্ বযতীত ইচ্ছা কহর কুফযর কথা মুহখ উচ্চারণ করহব- 

অথচ যস জাহন্ যি, এিা কুফরী কথা- তাহহল যস প্রকাশয ও অভযন্তরীণভাহব 

কাহফর হহয় িাহব। এিা বলা িাহব ন্া যি, আভযন্তরীণভাহব যস মুযমন্ও হহত পাহর। 

যি এমন্িা বলহব, যস ইসলাহমর গযণ্ড যথহক যবর হহয় িাহব। আল্লাহ সুবহান্াহু 

ওয়া তাআলা বহলন্: 

ِ ِمْن باْعدِ  ْن  ماْن كافارا بِاّلَلا لاِكْن ما ْن أُْكِرها واقالُْبُه ُمْطماِئَنٌّ بِاْْلِيمااِن وا  إِيماانِِه إَِّلا ما
ِظيمٌّ  ابٌّ عا لاُهْم عاذا ِ وا بٌّ ِمنا اّلَلا ْ غاضا لاهْْيِ ْدًرا فاعا حا بِالْكُْفِر صا را  (১০৬) شا

একথা স্পষ্ট যি, এখাহন্ কুফর িারা শুযু অন্তহরর যবশ্বাসহক বুোহন্া হয়যন্। কারণ 

এিার উপর কাউহক বলপ্রহয়াগ করা িায় ন্া। অথচ এখাহন্ বলপ্রহয়াগকৃতহক 

পৃথক করা হয়হে। 

এিাও বুোহন্া হয়যন্ যি, যি মুহখ বহলহে এবং অন্তহরও যবশ্বাস কহরহে, কারণ 

এখাহন্ বলপ্রহয়াগকৃতহক পৃথক করা হয়হে। অথচ কাউহক একসাহথ যন্য়ত ও 

কথার উপর বলপ্রহয়াগ করা িায় ন্া। বরং শুযু কথার উপর বলপ্রহয়াগ করা িায়। 

সুতরাং জান্া যগল যি, এখাহন্ আল্লাহর উেহশয হল: যি কুফরী কথা মুহখ বলহব 

তার উপরই আল্লাহর পি যথহক যক্রায ও তার জন্য রহয়হে িন্ত্রণাদায়ক শাযস্ত 
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যতযন্ ৩/৯৬৩ এ আহরা বহলন্: 

“িযদ কাহফর সাবযস্ত হওয়ার কারণ হয় শুযু হালাল মহন্ করা, তাহহল যতা গাযলর 

মাহে একথার যকান্ প্রমাণ যন্ই যি, গাযল দান্কারী তাহক হালাল মহন্ কহরহে। 

সুতরাং তখন্ তাহক কাহফর সাবযস্ত করার যকান্ কারণ থাকহব ন্া। 

যবহশষত: িযদ যস বহল আযম এই যবশ্বাস রাযখ যি, এিা হারাম, যকন্তু আযম 

যক্রাযবশত বা তামাশাচ্ছহল বহলযে। যিমন্ মুন্াযফকরা বহলযেল:  كنا إنما 
 ”আমরা যতা হাযস-তামাশা ও ফূিযত করেযলাম।“ نخوض ونلعب 

এহিহে িযদ বলা হয়: তারা কাহফর হহব ন্া- তাহহল যতা এিা কুরআন্হর স্পষ্ট 

বিণন্ার বযহরাযী। 

আর িযদ বলা হয়: তারা কাহফর হহব, তাহহল যতা যকান্ কারণ োো কাফহর 

সাবযস্ত করা হল। যিহহতু শুযু গাযল যদওয়াহক কারণ যহসাহব গণয করা হয়যন্। 

আর যকউ িযদ বহল আযম এহিহে তাহক যবশ্বাস কযর ন্া- এিাও সযিক হহব ন্া। 

কারণ সম্ভাবন্ার যভযিহত তাকফীর করা িায় ন্া। 

তাই িখন্ যস বলল, আযম জাযন্ যি, এিা গুন্াহ ও অবাযযতা- তা সহত্ত্বও আযম 

করযে, তখন্ িযদ এিাই কুফর ন্া হয়, তাহহল তাহক যকহসর যভযিহত তাকফীর 

করা হহব?! 

একারণহই আল্লাহ তা’আলা বলহন্: “হতামরা অজুহাত যদযখও ন্া, যতামরা ঈমান্ 

আন্য়ন্ করার পর কুফরী কহরহো।” (তাওবা:৬৬) 

আল্লাহ এিা বলহলন্ ন্া যি: যতামরা এিা যমথযা বলহহো যি, আমরা  إنما كنا
 نخوض ونلعب 
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তাহদর এই ওিরহক যমথযা বলহলন্ ন্া, যিমন্ তাহদর অন্যান্য ওিরগুহলাহক যমথযা 

বহলযেহলন্, যিগুহলা সতয হহল তারা যন্হদিাষ প্রমাযণত হত।বরং আল্লাহ 

স্পষ্টভাহব এিা বললহন্ যি, তারা এই িাট্টা ও তামাশার কারহণ ঈমাহন্র পর 

কুফরী কহরহে। িখন্ এিা প্রমাযণত হল যি, সালাফ ও তাহদর অন্ুসারী খালাফহদর 

মািহাব এিাই যি, স্বয়ং এ কথাযিই কুফর, চাই তার বক্তা এিাহক হালাল মহন্ 

করুক বা ন্া করুক, তখন্ এ পিিন্ত আহলাযচত সবগুহলা কথাই আমাদহর পহি 

দযলল।”(আসসারযমুল মাসলুল-৫১৭) 

যতযন্ খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-৯৬৫ এ আহরা বহলন্: মুতাকাযল্লমীন্ ও তাহদর পদাঙ্ক 

অন্ুসরণকারীহদর মাহে উক্ত যারণা সৃযষ্টকারী এই সংশয়যির যভযি হল: তারা 

যদহখহে যি, ঈমান্ হল, রাসূল িা যকেু যন্হয় এহসহেন্, তাহক যবশ্বাস করা। তারা 

আহরা যদখল যি, সতয বহল যবশ্বাস করা যতা সিাগতভাহব গাল-মন্দ করার 

যবহরাযী ন্য়। যিমযন্ভাহব তার আন্ুগতয ওয়াযজব হওয়ার প্রযত যবশ্বাস করা তার 

অবাযযতা করার যবহরাযী ন্য়। কারণ মান্ুষ অহন্ক সময় এমন্ যবষহয়র অসম্মান্ 

কহর, িাহক সম্মান্ করা যস কতিবয বহল যবশ্বাস কহর। যিমযন্ভাহব, যিিা করা 

আবশযক বহল যস যবশ্বাস কহর, অহন্ক সময় যসিা যেহে যদয় বা পযরতযাগ কহর। 

আবার যিিা বজিন্ করা আবশযক বহল যবশ্বাস কহর, যসিাই করহত থাহক। 

অপরযদহক তারা যদখল যি, গাযল দান্কারীহদরহক সমস্ত উম্মতই কাহফর 

আখযাযয়ত কহর। তখন্ তারা বলহত শুরু করল: আসহল তাহদরহক কাহফর 

আখযাযয়ত করা হয়, যিহহতু তাহদর গাযলদান্িাই একথার প্রমাণ যি, তারা এিাহক 

হারাম বহল যবশ্বাস কহর ন্া। আর এিাহক হালাল যবশ্বাস করা মাহন্ই হল রাসূলহক 

অযবশ্বাস করা। তাই এই অযবশ্বাহসর কারহণ তাহদরহক কাহফর আখযাযয়ত করা 

হয়। ওই অবমান্ন্া করার কারহণ ন্য়। বরং ওই অবমান্ন্ািা হল অযবশ্বাস করার 

দযলল। সুতরাং িখন্ যহর যন্ওয়া হহব যি, বাস্তহব যস অযবশ্বাসকারী ন্য়, তখন্ 

যস বাস্তহব মুযমন্ হহব। িযদও প্রকাশয হুকুম তার প্রকাশয অবস্থা অন্ুিায়ীই হহব। 

এিাই হল মুরযজ ও তাহদর সমথিকহদর দযলহলর যভযি। িারা বহল ঈমান্ হল: 
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যবশ্বাস ও কথা। আর তাহদর মহযয সীমালঙ্ঘন্কারী হল কাররাযময়ারা। িারা বহল 

ঈমান্ হল শুযু মুহখর কথা। চাই তা অন্তহরর যবশ্বাস োোই যহাক ন্া যকন্। 

যতযন্ খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-৯৫৫ এ আহরা বহলন্: 

যকউ িযদ আল্লাহহক বা তার রাসূলহক গাযল যদয়, তাহহল যস যভতর-বাযহর 

সবদযক থহকহই কাফহর হহয় িাব। চাই যস এিাহক হারাম বহল যবশ্বাস রাখুক বা 

হালাল মহন্ করুক অথবা যন্জ যবশ্বাহসর বযাপাহর অসচহতন্ থাকুক। এিাই ফুকাহা 

ও সকল আহলুস সুন্নাহর মািহাব। িাদহর মহত ঈমান্ হল: কথা ও কাজহর ন্াম। 

……………আমাদহরহক আহরা জান্হত হহব যি, একথা বলা যি, গাযল দান্কারীর 

কুফর প্রকৃতপহি তার গালযদান্হক হালাল মহন্ করার কারণ– এিা মারাত্মক 

যবচুযযত ও ভয়ংকর ভুল। 

যমািকথা, যি এমন্ যকান্ কথা বহল বা কাজ কহর, িা কুফর, তাহক কাহফর 

আখযাযয়ত করা হহব। িযদও যস কাহফর হওয়ার ইচ্ছা ন্া কহর। কারণ স্বল্প যকেু 

বযযতক্রম বযযতত যকউই যতা কাহফর হহত চায় ন্া। 

যতযন্ ‘যমন্হাজুস সুন্নাযতন্ ন্াবাযবয়াহ’ এর খ–৫, পৃষ্ঠা- ২৫১-২৫২ এ বহলন্: 

সুতরাং রাসূলহক যমথযা প্রযতপন্ন করা বা অযবশ্বাস করা কুফর। আর অন্তহর সতযতা 

জান্া সহত্ত্বও তাহক ঘৃণা করা, গাযল যদওয়া ও তার সাহথ শত্রুতা করাও সাহাবা, 

তাযবয়ী, আযয়ম্মাহয় মুজতাযহদীন্ ও সকল যেণীর মুসযলমহদর যন্কি কুফর। তহব 

জাহযময়া সম্প্রদায় ও তাহদর সাহথ সহমত যপাষণকারীগণ বযযতত। যিমন্ সাযলহী 

ও আশআরী সম্প্রদায়। তারা বহল: এিা বাযহযকভাহব কফুর। আর 

আভযন্তরীণভাহব তখন্ই কুফর হহব, িখন্ এিা অজ্ঞতা যথহক হহব। 

এ যবষহয় তার অহন্ক বক্তবয রহয়হে। সবগুহলা পযরস্কারভাহব একথাই বুোয় যি, 

আমাহদর আহলাচয বক্তবযযি সহ তার সবগুহলা বক্তবয একই সূহে গাথা। িার 

সারসংহিপ যন্হম্ন যদওয়া হল: 
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১.     হুকুম হহব প্রকাশয অবস্থার যভযিহত। 

২.     প্রকাশয কুফহরর কারহণ (থাকা মাহন্ অন্তহর কুফর থাকা অযন্বািি) 

আভযন্তরীণ কুফর অযন্বািি। 

৩.     কখহন্া এমন্ হহত পাহর যি,  িখন্ তাকফীহরর যকান্ প্রকাশয/িাযহর কারণ 

পাওয়া িায়, যকন্তু যকান্ শরয়ী প্রযতবন্ধকতার কারহণ অভযন্তরীন্ কুফহরর যকান্ 

শরয়ী প্রযতবন্ধক থাকহত পাহর। 

৪.     িখন্ আভযন্তরীণ কুফর পাওয়া িাহব,  তখন্ যকান্ তাকফীহরর প্রযতবন্ধহকর 

প্রযত ভ্রুহিপ করা হহব ন্া। যকন্ন্া প্রযতবন্ধকতা শুযু প্রকাশয কুফহরর যিহেই 

গ্রহণহিাগয। 

৫.     হালাল মহন্ করা বা কাহফর হওয়ার ইচ্ছা করা বা যবশ্বাস করাহক শতি করা 

হল জাহযময়া ও মুরযজআহদর মতবাদ। এিা সালাফহদর মতবাদ ন্য়। 

পযরহশষ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিযন্ জগতসমূহহর প্রযতপালক। 

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা ন্াযবযয়যন্া মুহাম্মাযদও ওয়া আলা আযলযহ ওয়া সাহযবযহ 

ওয়াসাল্লাম। 

যলহখহে: ন্াযসর ইবহন্ হামদ আলফাহদ। 

মূল – https://ia800902.us.archive.org/9/items/NasserAl-

Fahd/30.pdf 

শযন্বার, ২২ যশ শাওয়াল, ১৪২০ যহজরী। 
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